
Педагогічні читання -2019 
З метою виявлення та вивчення педагогічного досвіду, ознайомлення з ним широкого кола педагогічних працівників та 

сприяння науково-методичного вдосконалення професійної майстерності викладачів, залучення їх до науково-

методичних розробок актуальних проблем професійної школи,  

з 21 по 25 січня 2019 року, згідно плану методичної роботи,  

у Новоушицькому коледжі ПДАТУ відбулися  педагогічні читання 

 у відповідності з методичною проблемою на тему: 

 «Професійна майстерність педагога – вирішальний чинник ефективності 

навчально-виховного процесу». 

 

Бути педагогом - значить постійно  працювати над собою,  

вдосконалюючи свою викладацьку та професійну майстерність.  

Бути людиною, що відкрита для нового,  

відкрита для спілкування та навчання. 

 Вчитися все життя - це шлях і доля сучасного педагога.  

Хороший педагог - це творець майбутнього! 

  

 

 Відповідно до загальної методичної проблеми коледжу було 

опрацьовано теми в розрізі по цикловим комісіям: 

- циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін - «Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики навчання у 

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (теорія, методологія, досвід, 

проблеми»; доповідачі Шинкаренко В.В., Бідна О.О., Титарчук 

О.В. 

- циклова комісія природничо-математичних  та 

фундаментальних дисциплін 



- «Формування професійно-творчих умінь студентів в інноваційному полі навчання»; доповідачі Бойко В.І., Альльонов 

О.М., Мельник Ю.В. 

- циклова комісія спец. дисциплін та практичного навчання агроінженерного відділення -  

«Навчально-методична система формування базових професійних компетенцій у майбутніх 

фахівців технічних спеціальностей»; доповідачі Хрустінський В.Б., Мельниченко О.І., 

Кримчак В.В. 

- циклова комісія спец.дисциплін та практичного навчання 

транспортно-енергетичного відділення - «Теоретичні основи 

формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців 

технічного профілю»; доповідачі Свинар А.В., Грохольський М.О., Шмегельський Б.І. 

- циклова комісія агроекономічних та лісотехнічних дисциплін – «Інноваційний досвід 

викладання: реалії та перспективи»; доповідачі Івасик М.В., 

Олександрівський А.І., Лісовський В.Б. 

  У доповідях було висвітлено забезпечення викладання 

предметів сучасними наочними засобами навчання 

усвідомлення педагогами професійного навчання та ролі ІКТ в професійній підготовці 

спеціалістів технічних спеціальностей, готовності педагогів до використання ІКТ в 

професійній діяльності і рівня їх комп’ютерної грамотності. Також розглядалися актуальні 

проблеми оптимізації сучасного освітнього простору, застосування інноваційних форм і 

методів організації навчально-виховного процесу, шляхи активізації  пізнавальної діяльності 

студентів, організації практичного навчання студентів тощо. 

     Педагогічні читання здійснювалася за планом, теорія поєднувалася з практичною діяльністю, реалізовувалися 

міжпредметні зв’язки. Викладачі підготували цікаві доповіді, презентації, які колективно обговорювалися.  

                        По завершенню педагогічних читань педагоги отримали СЕРТИФІКАТИ.                                                                                                                                                                                                                           

В.Шинкаренко 


